Szentkirályi Magyarország Kft.
„#TheodoraNyár” című játék
szabályzata
THEODORA ÁSVÁNYVÍZ· MÓDOSÍTVA 2021. augusztus 26., csütörtök

1. A Játék neve és szervezője
A Szentkirályi Magyarország Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.; Cégjegyzékszám:
01-09-717667; Adószám: 13079026-2-44) („Szervező”, „Adatkezelő”) szerencsejátéknak nem
minősülő nyereményjátékot hirdet („Játék” vagy „Nyereményjáték”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szentkirályi Magyarország Kft. által megbízott ügynökség, a Reprise Digital Hungary Kft. (Székhely:
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.; Cégjegyzékszám:01-09-910619; Adószám:14585775242)
(„Lebonyolító”, „Adatfeldolgozó") látja el.
A Játékot a Szervező a https://www.instagram.com/theodora.asvanyviz/ Instagram oldalon és a
https://www.facebook.com//theodoraasvanyviz/ Facebook oldalon keresztül bonyolítja. A Játékos a
Játék leírásában részletezett kritériumok alapján beküldött fénykép beküldésével automatikusan részt
vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az
adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a fénykép beküldése (továbbiakban:
Pályázat benyújtása) előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről,
ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem
jogosult részt venni, és a Szervező a Játékost a Játékból kizárja. A Játékosok az általuk tévesen
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a
Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni,
ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben a Játékost terheli. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes,
jogalapja a Szervező és a Játékos szerződése, amelynek alapján a Szervezőt terheli a Játék
Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő lebonyolítása és a nyeremények megszerzésére való
lehetőség biztosítása, míg a Játékost terheli a Játékszabályzatban és az adatvédelmi tájékoztatóban

meghatározott adatainak a Játékban való részvétel és nyertessége esetén az erről való tájékoztatás
céljára történő átadása. A Játékban való részvétel előfeltétele a személyes adatok megadása, valamint
az adatkezelés tudomásul vétele.
2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok
által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook/ Instagram profillal
rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet
részt a Nyereményjáték időtartama alatt.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Lebonyolító és a Magyarüdítő
Forgalmazó Kft. munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
3. A Játék menete
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül, az adott
Játékhetek tematikájának megfelelően, saját maguk által készített olyan fotót, mely egy
Theodora ásványvizes palackot is jól látható és azonosítható módon ábrázol („Pályázat”), (i)
saját, nyilvános Instagram profiljukon publikus módon közzétesznek és azt ellátják a
#theodoranyár vagy #theodoranyar hashtaggel, vagy (ii) elküldik a
https://www.facebook.com/theodoraasvanyviz/ Facebook oldalra privát üzenet formájában.


A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos saját maga is megjelenjen a
fényképen. Amennyiben a Játékos olyan Pályázatot nyújt be, amin saját maga is
megjelenik, úgy azzal önként és kifejezett hozzájárulását adja képmása
megjelenítéséhez.



Amennyiben a Játékos olyan Pályázatot nyújt be, amin más személy is megjelenik, úgy
azzal szavatolja, hogy a harmadik személy hozzájárulását adja a képmás
megjelenítéséhez. A hozzájárulás megszerzésének elmaradásából eredő felelősség a
Játékost terheli.

 Egy Pályázatot nem lehet több alkalommal benyújtani a Nyereményjáték során, a
Pályázatoknak legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében különböznie kell –
ennek egyedi elbírálási jogát a Szervező és Lebonyolító a Nyereményjáték során
fenntartja.
 A Játékosok a Pályázatuk beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás
igénye nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy Pályázatuk a Szervező Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/theodoraasvanyviz/), Instagram oldalán
(https://www.instagram.comtheodora.asvanyviz/) is megosztásra kerül.
A Játékban a különböző tematikájú Játékhetek szerint lehet érvényes Pályázatokat benyújtani.
A Játékban a 2 heti nyeremények és az Extra nyeremények megnyerésére minden Játékos
jogosult, akinek a feltöltött, megosztott/ beküldött fotója a jelen Játékszabályzat kitételeinek
eleget tesz.
A beküldött Pályázatok elbírálásáért 3 tagú bizottság felel (a Szervező cégtől brand manager, a
Lebonyolító cégtől pedig social media manager és account manager), akik a beérkezett Pályázatokat
ellenőrzik, hogy azok az adott Játékhét kategóriájának megfelelnek-e.
A te ma tikák a következ ők :


Gasztro tematika időszaka: 2021. augusztus 2. nap 00:00 órától 2021. augusztus 15. nap
23:59 percig tart.
o

Gasztro: minden olyan fénykép, amely valamilyen formában kötődik a
gasztronómiához (pl.: étteremben fogyasztás, otthoni étkezés, kerti sütögetés,
lángosozás vízparton, fagyizás a városban, kávézás egy kellemes teraszon, stb).



Vízpart tematika időszaka: 2021. augusztus 16. nap 00:00 órától 2021. augusztus 29. nap
23:59 percig tart.
o

Vízpart: minden olyan fénykép, amely valamilyen formában kötődik a vízparthoz,
vízhez (pl.: Balaton part, Velencei-tó, városi strand, eldugott bányató, Tisza tó, Duna
part, stb.).
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Gasztro tematika időszaka: 2021. augusztus 30. nap 00:00 órától 2021. szeptember
12. nap 23:59 percig tart.
o

Gasztro: minden olyan fénykép, amely valamilyen formában kötődik a
gasztronómiához (pl.: étteremben fogyasztás, otthoni étkezés, kerti sütögetés,
lángosozás vízparton, fagyizás a városban, kávézás egy kellemes teraszon, stb).



Együtt tematika időszaka: 2021. augusztus 30. Játék 2021. szeptember 2. nap 00:00 órától
2021. szeptember 12. nap 23:59 percig tart.
o

Együtt: minden olyan fénykép, amely valamilyen formában a közösségi együttlét
hangulatát adja vissza, azt jeleníti meg (pl.: baráti kirándulás, családi szülinap,
munkahelyi szünet a kollegákkal, lánybúcsú, összebújós csillagnézés).

A Játék időtartama:
A Játék 2021. augusztus 2. nap 00:00 órától 2021. szeptember 12. nap 23:59 percig tart.
A Játék Nyereményeit csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt
és az adott Sorsolás időpontjában is még élő Facebook, valamint Instagram regisztrációval
rendelkezik.
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama
alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a
Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan
nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja, hogy az általa #theodoranyar vagy #theodoranyár
megjelöléssel feltöltött fényképet Szervező ellenszolgáltatás nélkül saját, illetve reklám célra
felhasználhatja azt a Facebook és Instagram oldalain (https://www.facebook.com/theodoraasvanyviz/
és https://www.instagram.com/theodora.asvanyviz/ ) megoszthatja.
4. A Játékban résztvevő Termékek
A Játékban bármilyen Theodora Kereki termék fotón való megjelenítése lehetséges (Kereki: 0,33L
szénsavmentes, szénsavas, 0,5L szénsavmentes, szénsavas, 1,5L szénsavmentes, szénsavas, enyhe,
valamint az üveges termékek). A beküldött Pályázaton a Terméknek jól látható és azonosítható
módon kell szerepelnie; tehát címkének, címkén lévő logónak, a címkén szereplő Theodora
feliratnak felismerhetőnek kell lennie a beküldött Pályázaton.
5. Nyeremények és sorsolás
A 2 heti nyeremények és az Extra nyeremények sorsolása külön zajlik. Egy Játékos egy tematikán
belül csak egyszer nyerhet.
A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
(i) 2 heti nyeremények
A Játék időtartama alatt „Gasztro”, „Vízpart” és „Együtt” kategóriában 2 heti nyeremények kerülnek
kisorsolásra. A Nyereményjáték első 2 hetében a „Gasztro” tematikában beküldött fényképek, a

Nyereményjáték második 2 hetében a „Vízpart” tematikában beküldött fényképek, míg a
Nyereményjáték harmadik 2 hetében az „Együtt” „Gasztro” tematikában beküldött fényképek
kerülnek be az adott 2 hetet lezáró sorsolásba.

A 2 heti nyeremények sorsolásának időpontjai:
2021.08.16. 15 óra – amelyen a 2021. augusztus 2. 00:00 óra és a 2021. augusztus 15.
23:59 perc között beküldött „Gasztro” tematikájú Pályázatok vesznek részt.


Nyeremény: 2 x 1 db Instax Mini bruttó 45 000 Ft / Nyeremény értékben
2021.08.30. 15 óra amelyen a 2021. augusztus 16. 00:00 óra és a 2021. augusztus 29.
23:59 perc között beküldött „Vízpart” tematikájú Pályázatok vesznek részt.



Nyeremény: 2 x 1 db Instax Mini bruttó 45 000 Ft / Nyeremény értékben
2021.09.13. 15 óra amelyen a 2021. augusztus 30. 00:00 óra és a 2021. szeptember 12.
23:59 perc között beküldött „Együtt” tematikájú Pályázatok vesznek részt.



Nyeremény: 2 x 1 db Instax Mini bruttó 45 000 Ft / Nyeremény értékben
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2021.08.16. 15 óra – amelyen a 2021. augusztus 30. 00:00 óra és a 2021. szeptember 12.
23:59 perc között beküldött „Gasztro” tematikájú Pályázatok vesznek részt.
Nyeremény: 2 x 1 db Instax Mini bruttó 45 000 Ft / Nyeremény értékben



(ii) Extra nyeremények
A Játék időtartama alatt „Gasztro”, „Vízpart” és „Együtt” kategóriában Extra nyeremények kerülnek
kisorsolásra. A Nyereményjáték első 2 hetében a „Gaszto” tematikában beküldött fényképek, a
Nyereményjáték második 2 hetében a „Vízpart” tematikában beküldött fényképek, míg a
Nyereményjáték harmadik 2 hetében az „Együtt” „Gasztro” tematikában beküldött fényképek
kerülnek be az adott 2 hetet lezáró sorsolásba.
Az Extra nyeremények sorsolásának időpontjai:
2021.08.16. 15 óra – amelyen a 2021. augusztus 2. 00:00 óra és a 2021. augusztus 15.
23:59 perc között beküldött „Gasztro” tematikájú Pályázatok vesznek részt.


Gasztro tematika Extra nyereménye: 1 db Gasztro élménycsomag bruttó 100 000 Ft értékben
2021.08.30. 15 óra amelyen a 2021. augusztus 16. 00:00 óra és a 2021. augusztus 29.

23:59 perc között beküldött „Vízpart” tematikájú Pályázatok vesznek részt.


Vízpart tematika Extra nyereménye: 1 db Vizes élménycsomag bruttó 100 000 Ft értékben
2021.09.13. 15 óra amelyen a 2021. augusztus 30. 00:00 óra és a 2021. szeptember 12.
23:59 perc között beküldött „Együtt” tematikájú Pályázatok vesznek részt.



Együtt tematika Extra nyereménye: 1 db Együtt élménycsomag bruttó 100 000 Ft értékben
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2021.08.16. 15 óra – amelyen a 2021. augusztus 30. 00:00 óra és a 2021. szeptember 12.
23:59 perc között beküldött „Gasztro” tematikájú Pályázatok vesznek részt.


Gasztro tematika Extra nyereménye: 1 db Gasztro élménycsomag bruttó 100 000 Ft értékben.

A Nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem válthatók és át nem ruházhatók. A
Nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szentkirályi Magyarország Kft. a
hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a Nyereményt a Nyertessel egyeztetett
módon adja át. A Nyertesek a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a
sorsolást követően a Facebook vagy Instagram felhasználónevüket vagy annak az azonosításra
alkalmas részletét Facebook vagy Instagram kommentben a Nyertes Játékosok értesítése és
azonosítása, valamint a Játék lebonyolításáról szóló tájékoztatás céljából közzétegye. A Szervezőt a
Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.
A Nyeremények kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Játékosok Facebook vagy
Instagram regisztrációkor megadott felhasználóneveiből való sorsolással, 3 tagú sorsoló bizottság
előtt, nem nyilvános sorsoláson a Lebonyolító székhelyén kerül sor. Minden egyes sorsolás során
minden kategóriájában – 2 heti nyeremények, Extra nyeremények („Gasztro”, „Vízpart”, „Együtt”) a Lebonyolító nyerteseket és pótnyerteseket sorsol a következők szerint. A 2 heti nyeremények
esetében minden adott tematikát lezáró Játékheteket követően 2 db nyertes és 6 db pótnyertes kerül
kisorsolásra. Az Extra nyeremények esetében minden adott tematikát lezáró Játékheteket követően 1
db nyertes és 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:


nem múlt el 18 éves;



ha a Lebonyolító megkeresésére 10 munkanapon belül nem válaszol;



ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook/Instagram komment, komment válasz vagy
Facebook/Instagram üzenet formájában a kapcsolatot;



ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;



ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis felhasználónévvel, regisztrációval
vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;



ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;



ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. A Nyertesek értesítése

A Játék Nyertesei Facebbok vagy Instagram privát üzenetben kapnak értesítést attól függően, hogy
melyik közösségi média felületen neveztek Pályázatukkal. A Nyerteseknek az értesítéstől számított 10
munkanapon belül fel kell venniük privát Facebook/Instagram üzenetben a kapcsolatot a
Lebonyolítóval adategyeztetés, illetve a Nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.
Amennyiben a Nyertes 10 munkanapon belül nem jelzi, hogy Nyereményére igényt tart és nem kezdi
meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy a Szervező jogosult a Nyeremény átadását megtagadni,
pótnyertest hirdetni és a pótnyertest nyertességéről értesíteni. A Nyeremény átvételének részletei
Facebook/Instagram privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. A Nyertes jogosult a Nyereményről
lemondani legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanappal bezárólag
a Lebonyolítónak az alábbi e-mail címre: andrea.gyuris@fastbridge.hu küldött e-mailben. Ebben az
esetben Lebonyolító értesíti a pótnyertest nyertességéről.
A Nyertesek kötelesek a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény
átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény
átvételének lehetőségét ezen egyeztetett határidőn belül tudja biztosítani. Amennyiben a Nyertes a
megjelölt határidőn belül nem igazolja vissza, hogy igényt tart rá, elveszti jogosultságát a
Nyereményre, a soron következő pótnyertes lép helyébe és kerül kiértesítésre. Ha együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a
Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Egyéb rendelkezések:
A Nyereményjátékot a Facebook/Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe
nem hozható. A résztvevők a Játék során a Szentkirályi Magyarország Kft. számára adják meg az
adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan
magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot,

hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból
kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és Instagram oldalai
technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a
kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
A Nyereményjáték tekintetében a Szervező a változás jogát fenntartja.
2021. augusztus 27.
Szentkirályi Magyarország Kft.

1. számú melléklet - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. K i kezeli az Ön adatait ?
Szentkirályi Magyarország Kft.
székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, „C” épület 5. emelet
levelezési cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület 5. emelet
telefonszám: +36 80 200 329
e-mail: szentkiralyi@szentkiralyi.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)
Adatvédelmitisztviselője:
Dr. Nagy Norbert, LLM.
Székhelye: Infoszakértő Bt. 6500 Baja, Neumann J. utca 1/A
Levelezési cím: Infoszakértő Bt. 6500 Baja, Neumann J. utca 1/A
Telefonszám: +36 30 6324 077
Email: norbert.nagy@infoszakerto.hu
Adatfeldolgozók :
Reprise Digital Hungary Kft.
székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.
levelezési cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.
Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Deborah Prince
E-mail: gdpr.dpo@interpublic.com
2. M ilyen sz emélyes adat ot k ezelünk ?


Facebook felhasználónév/ Instagram felhasználónév



a nyertes játékostól kérjük a név, lakcím és a telefonszám megadását a nyeremény
eljuttatásának megszervezése céljából

Az adat k eze lés cé lj a:


A nyereményjáték lebonyolítása során a nyereményjátékban részt vevő játékosok fenti
személyes adatainak begyűjtése, tárolása, rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével



A nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő személyek
által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak
részére kerüljenek átadásra, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése)
valamint



Az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
A Nyeremény átadásáig az Ön adatát az Ön megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és
kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal, hogy Ön elektronikusan pályázik, tevőleges
magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárul személyes adatainak
célhoz kötötten történő kezeléséhez.
A GDPR 32. cikkelye szerinti biztonsági intézkedések a Lebonyolító székhelyén megvalósulnak.
A Nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése „A
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”
Az adatkezelési idő:
A nyeremény átadásáig hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem
tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni.
A nyer emény át adását k övet ően:


a nyertesek nevét és lakcímét A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk. Amennyiben nem kívánja megadni
személyes adatait, a nyereményt nem tudjuk átadni. Ebben az esetben újabb nyertest választunk,
az Ön személyes adatait pedig a nyereményjáték utolsó napját követő 30 (harminc) napon belül
megsemmisítjük.



A nem nyertes pályázók adatait, valamint a nyertes pályázók telefonszámát a
nyereményjáték utolsó napját követő 30 (harminc) napon belül megsemmisítjük.

3. Az Ö n jogai
Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni
szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:
Els ősor ban a z ada tf eld olgozó lebonyolí tó
cí mé n : Reprise Digital Hungary Kft.
székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.
email: andrea.gyuris@fastbridge.hu
vagy közvet lenü l az ada tkezelő cí mé n :
Szentkirályi Magyarország Kft. Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület 5.
emelet
e-mail: ada tvedele m@s zent kir ályi. hu
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk
Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk
válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési
határidőn belül tájékoztatjuk Önt.
Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez
ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk
fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.
3.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az
adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési
tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):

az adatkezelő és képviselőjének adatai
az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
az adatkezelés célja
az adatkezelés jogalapja
személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
külföldi adattovábbítás
az adattárolás időtartama
érintetti jogok
jogorvoslati lehetőségek
automatizált döntéshozatal

3.2. Visszavonhatja hozzájárulását
Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a
hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 72
(hetvenkettő) órán belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.
Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét nem érinti.
3.3. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
és ha igen:

Mi a célja?
Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

Kitől kaptuk az Ön adatait?

Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön
személyes adatai felhasználásával?
Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív
költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
3.4. Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített
személyes adatát.
3.5. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
Ön visszavonta a hozzájárulását;
Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
A személyes adatokat nem t örölhet j ük , amennyiben
azokra:

A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
vagy

Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése
miatt szükség van.

3.6. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.)
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
3.7. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa –
vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán,
vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat
végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
3.8. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú
profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését
olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi
Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a
Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
4.2. Bírósághoz fordulhat
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi
Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön
jogosult bírósághoz fordulni.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható
az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A
bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak,
valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.
5. Automatizált döntés hozatal
Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem
alkalmaz az Adatkezelő.
6. Adatbiztonság
A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló
képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.
Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan
kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

